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LဠZI DE BREASLဠ ÎN COLECᘠIILE MUZEULUI ETNOGRAFIC DIN 
REGHIN

Livia RUSU
Dr. Dorin-Ioan RUS

Breslele din Reghinul Sူsesc au avut o mare importanᘰူ în dezvoltarea urbanူ a 
localitူᘰii. Atestate documentar încူ din secolul al XV-lea, ele s-au dezvoltat în decursul 
secolelor în funcᘰie de necesitatea localူ sau a pieᘰei din împrejurimi. Aᗰezarea 
geograficူ a localitူᘰii Reghinul Sူsesc pe malul drept al Mureᗰului, la confluenᘰa cu 
Gurghiul, prezenᘰa populaᘰiei germane ᗰi a privilegiilor rezultate ca urmare a autonomiei 
acesteia, ca ᗰi o larga ofertူ de resurse naturale, au dus, împreunူ cu o susᘰinere 
legislativူ adecvatူ, venitူ din partea regilor Ungariei sau a voievozilor, respectiv 
principilor Transilvaniei, la o înflorire cvasiurbanူ a acestei localitူᘰi. Cu toate cူ 
Reghinul Sူsesc, situat pe pူmânt nobiliar, nu s-a bucurat de privilegii asemူnူtoare 
altor localitူᘰi sူseᗰti importante, dezvoltarea meᗰteᗰugurilor organizate în bresle s-a 
fူcut în funcᘰie de situaᘰia specificူ a zonei, de posibilitatea de vânzare ᗰi cumpူrare de 
produse agricole ᗰi meᗰteᗰugူreᗰti. Astfel, legူtura dintre agriculturူ ᗰi meᗰteᗰuguri a fost 
permanentူ în toate oraᗰele din Transilvania, ea fiind mai accentuatူ în cazul localitူᘰilor 
mai mici, de seama Reghinului.  

Acest din urmူ aspect este conformat ᗰi nu numai de prevederile din statutele 
breslelor care se referူ la obligativitatea ucenicilor ᗰi calfelor de a lucra, individual sau în 
compania altora, terenul meᗰterilor lor, dar ᗰi de numeroase alte însemnူri târzii. Mai 
mult decât atât, acest lucru poate fi confirmat ᗰi de faptul cူ piaᘰa de desfacere a 
produselor meᗰteᗰugူreᗰti nu putea fi atât de dezvoltatူ încât sူ asigure subzistenᘰa 
breslaᗰilor doar pe baza veniturilor rezultate din practicarea meᗰteᗰugurilor. 

Ca atare, breslele reghinene s-au dezvoltat în concordanᘰူ cu piaᘰa din jur: lemnul 
existent în abundenᘰူ în zonူ a determinat apariᘰia ᗰi dezvoltarea a douူ categorii de 
dogari (specializaᘰi în prelucrarea lemnului moale ᗰi tare) care produceau pentru a 
satisface necesitatea unei viticulturi diversificate ᗰi foarte bine specializate (situaᘰia s-a 
schimbat în mod dramatic dupူ 1944); aceeaᗰi resursူ a dus la dezvoltarea diferitelor 
categorii de tâmplari ᗰi dulgheri; populaᘰia româneascူ ᗰi secuieascူ, din zonele limitrofe 
sau mai îndepူrtate, având îndeletnicirea creᗰterii animalelor, a oferit pielarilor, 
tူbူcarilor, blူnarilor, curelarilor, mူcelarilor ᗰi cizmarilor produsele prime necesare ce 
urmau a fi (re)prelucrate, ea fiind aceia ce devenea ᗰi piaᘰa de cumpူrare în momentul 
apariᘰiei produselor finite.

Lူzile de breaslူ descrise mai jos, pူstrate la Muzeul Etnografic din Reghin, au 
constituit parte integralူ a vieᘰii interne a acestor asociaᘰii meᗰteᗰugူreᗰti. Ele erau 
confecᘰionate de meᗰterii tâmplari locali, în ele reflectându-se priceperea profesionalူ ᗰi 
artisticူ a acestora din urmူ. 

Cele trei piese prezentate mai jos aparᘰin, din punct de vedere cronologic, 
secolului al XIX-lea; o altူ ladူ de breaslူ din Reghin, provenitူ de la asociaᘰia
dogarilor, ᗰi încadratူ în acelaᗰi secolul al XIX-lea, se gူseᗰte la Muzeul de istorie din 
Târgu Mureᗰ ᗰi a fost publicatူ în numူrul XXVII al revistei „Marisia”1.  

  
1 Bónis Johanna, Colecᘰia lူzilor de breaslူ a Muzeului de istorie din Târgu-Mureᗰ, în Marisia – istorie, 
vol. XXVII, Târgu-Mureᗰ, 2003, p. 104, fig. 21; D.-I. Rus, Date privind breasla dogarilor din Reghinul 
Sူsesc, în Marisia- istorie, vol. XXVII, 2003, Târgu-Mureᗰ, p. 123-127.
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1. Lada breslei tူbူcarilor din Reghinul Sူsesc, 18612

Dimensiuni: L= 56 cm; l = 38 cm; H = 43 cm.
Ladူ cu capac bombat, având pereᘰii cutiei sub formူ de lalea, furniruiᘰi cu lemn 

de esenᘰူ tare, ornamentatူ cu ᗰipci frezate în caneluri, de culoare neagrူ vopsite,
deasupra cူrora este prevူzut un brâu ornamental de jur împrejur, decorat  prin escavaᘰii 
cu dalta în lemnul natur, cu un motiv sub formူ de arcadူ; feroneria sistemului de 
închidere de pe faᘰada lူzii, constituie ea însူᗰi un decor prin stema aplicatူ; capacul 
bombat redူ forma stilizatူ a bulbului de lalea, având o proeminenᘰူ datူ de medianele 
celor patru laturi simetrice; brâul ornamental repetူ motivul ᗰi ritmul decorului aplicat la 
baza lူzii; lada este fixatူ pe patru picioare înguste prinse sub ᗰipca ornamentalူ. (fig.1 a)

Fig. 1.a., lada breslei tူbူcarilor din Reghinul Sူsesc, 1861 (ansamblu) 
Pe faᘰetူ se poate observa stema breslei tူbူcarilor. Aceasta are formူ de scut 

heraldic german, în câmpul cူruia apar piese specifice tူbူcူritului dispuse astfel: în 
partea superioarူ a câmpului, aᗰezat orizontal, un cuᘰit de ᗰeruit; sub el, în poziᘰie 
verticalူ, în partea dreaptူ un câᗰlူu, în mijloc un întinzူtor, a cူrui pူrᘰi superioarူ ᗰi 
centralူ lipsesc, iar în stânga un calapod; sub acestea se aflူ în poziᘰie orizontalူ un cuᘰit 
de fူlᘰuit, iar în partea inferioarူ a scutului un butoi redat stilizat. La dreapta ᗰi la stânga 
acestuia se aflူ cei doi butoni folosiᘰi iniᘰial la fixarea convocatorului. Mobilele de pe 

  
2 Muzeul Etnografic Reghin, nr.inv: 6574.
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acest scut sunt identice cu cele de pe tablele de convocare a breslei tူbူcarilor din Reghin 
de la 1855 ᗰi 18603. (fig.1 b)

Fig.1.b. Stema breslei tူbူcarilor din Reghinul Sူsesc, 1861
Pe interiorul capacului, într-un chenar dreptunghiular, pe un fond de culoarea 

naturalူ a lemnului, se aflူ o inscripᘰie în limba germanူ, cu litere latine majuscule, 
realizate cu culoare galbenူ în tehnica intarsiei: SAM: [UEL] SCHULLER: / G:[EORG] 
MICH: [AEL] LUTSCH / ALT[ER]:GES[ELL] / TR:[AUGOTT] TEUTSCH / NOTÄR / 
1861. Din aceasta reieste structura de conducere a breslei tူbူcarilor din Reghinul 
Sူsesc: Samuel Schuller ca ᗰi prim staroste al breslei, Michael Lutsch ca ᗰi calfူ bူtrânူ, 
aici Pူrinte al calfelor, ᗰi Traugott Teutsch ca notar. Cifra anului 1861 este redatူ stilizat. 
Inscripᘰia nu ne face cunoscut numele celuilalt staroste, ceea ce ne permite concluzia cူ 
funcᘰia aceasta era îndeplinitူ de Michael Teutsch, Pူrintele Calfelor. (fig. 1 c) 

Pe tabla aceleiaᗰi bresle, de la 1860, avem urmူtoarea inscripᘰie, în limba 
germanူ, reprezentând numele ᗰi funcᘰiile maiᗰtrilor, cu litere majuscule latine, cu 
indicarea anului confecᘰionူrii în partea inferioarူ (1860): 
1.TER./ZUNFT.VORSTEHER./SAMUELSCHULLER/2.T.ZUNFT.VORSTEHER./DA
NIEL WELLMAN/ ZUNFT. NOTAIR./ JOSEF SCHULLER./18604

De aici rezultူ faptul cူ acelaᗰi staroste  se afla la conducerea breslei ᗰi la 1860 ᗰi 
la 1861, ceilalᘰi trei membri ai conducerii fiind schimbaᘰi la adunarea din ianuarie 1861.

  
3 D.-I. Rus, Table de breaslူ din Reghin în colecᘰia Muzeului Judeᘰean Mureᗰ, în Marisia - istorie, vol. 
XXVI, 2000, Târgu Mureᗰ, p.193-203, foto 2-a,b.ᗰi 3-a,b.
4 Ibidem.
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Fig.1.d. Inscripᘰia de pe interiorul capacului lူzii tူbူcarilor de la 1861
În interior lada posedူ un sertar confecᘰionat din lemn de brad, situat în partea ei 

dreaptူ, în care erau pူstrate, ca la majoritatea breslelor, piesele de valoare, precum 
sigiliile sau alte obiecte. (fig.1.d)

Pe cele douူ laturi se aflူ douူ mânere din fier forjat. 

Fig.1.d. Interiorul lူzii tူbူcarilor de la 1861
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M eᗰteᗰugul tူbူcူritului este atestat la Reghinul Sူsesc încူ din secolul al XV-
lea, alူturi de acelea ale blူnarilor, mူcelarilor ᗰi cizmarilor, fiind organizat în breaslူ5. 
Datoritူ lipsei de documente pentru perioada anterioarူ anului 1848, situaᘰia meᗰteᗰugurilor 
reghinene – inclusiv a tူbူcarilor – ca ᗰi a istoriei acestei localitူᘰi se poate cunoaᗰte cu 
mare dificultate, pe baza inducᘰiei sau a comparaᘰiei cu situaᘰia altor oraᗰe, comparabilူ ca 
mူrime (mai ales în ceea ce priveᗰte istoria demograficူ ᗰi urbanisticူ). În cazul de faᘰူ, al 
tူbူcarilor, putem ᗰtii doar cူ aceᗰtia trebuie sူ fi avut o breaslူ comunူ cu a pielarilor, 
curelarilor ᗰi cizmarilor, deoarece situaᘰia târgurilor mici, de seama Reghinului Sူsesc, nu 
permitea, datoritူ pieᘰei restrânse ᗰi a unui numူr redus de meᗰteᗰugari, existenᘰa unor bresle 
separate. Acest proces de separare are loc mult mai târziu, când dezvoltarea meᗰteᗰugurilor 
ᗰi diversificarea pieᘰei a devenit posibilူ . Astfel, scindarea este atestatူ documentar la 1639, 
când pielarii / tူbူcarii se separူ de curelari ᗰi se constituie într-o breaslူ independentူ6. Se 
pare totuᗰi cူ aceastူ ramurူ de activitate este una din cele mai vechi practicate la Reghinul 
Sူsesc, deoarece tူbူcarii / pielarii, alူturi  de blူnari ᗰi mူcelari sunt cei mai vechi
meᗰteᗰugari atestaᘰi aici. Într-unul din documentele emise de primaria ᗰi Sfatul Bistriᘰei, în 
anul 1460 apare un Valentinus Pellifex (pielarul) în Reghinul-Sူsesc7.

Din Conscripᘰia locuitorilor oraᗰului Reghin din anul 17498 aflူm cူ în acel an erau 
la Reghin 17 asociaᘰii meᗰteᗰugူreᗰti de breaslူ cu 142 de maiᗰtrii. Din acest document 
observူm cူ breasla tူbူcarilor este una din cele mai numeroase, având nu mai puᘰin de 36 
de maiᗰtri, starostele lor fiind Michael Schuller. Numူrul lor creᗰte vertiginos, la 1857 fiind, 
conform celui mai important istoriograf local, Josef Haltrich, de 1379. De la acelaᗰi Haltrich 
aflူm cူ tူbူcူritul era unul din cele mai bune meᗰteᗰuguri. El evidenᘰiazူ câteva, 
meᗰteᗰuguri, afirmând: „blူnူritul, mူcelူritul, cizmူritul ᗰi îndeosebi pielူritul sau 
tူbူcူritul (prin prelucrarea masivူ de piele de captuᗰealူ), erau deja foarte însemnate 
pânူ la 1800, au luat de-aici ᗰi pânူ în al 30-lea an un nou avânt; numူrul maiᗰtrilor în 
breasla pielarilor a crescut pânူ la 18O[...]”10.

Publicarea în anul 1870 a celui mai important izvor documentar al istoriei 
Reghinului, „Beiträge zur Kenntniß Sächsisch-Reens”, aduce noi informaᘰii cu privire la 
situaᘰia acestei bresle în secolul al XIX-lea. Aici ni se menᘰioneazူ existenᘰa unui ritual al 
tuturor breslelor reghinene, fiecare asociaᘰie participând cu un grup de oameni mascaᘰi. 
O nouူ caracteristicူ în aceste cortegii o fူcea „calul”11 improvizat, cu gât lung ᗰi cu cioc 
din lemn, aparᘰinူtor pielarilor, asemူnူtor cူmilei, în care erau introduᗰi doi oameni12. 
În acel an, breasla avea un numူr de 114 maiᗰtri, 30 calfe ᗰi 16 ucenici13.

  
5 D.-I. Rus, Evoluᘰia meᗰteᗰugurilor din Reghin, în Revista Bistriᘰei, vol. XII-XIII, 1999, Bistriᘰa, p. 337-
346; Idem, Breasla cizmarilor din Reghinul Sူsesc, Cluj-Napoca, 2004, p.118. 
6 Traugott Schwab, Zunftgeschichte der Stadt Sächsisch-Reen în Archiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, N.F. Bd. 50, Hermannstadt, 1944, p. 502; D.-I. Rus, Breasla cizmarilor..., p. 118. 
7 J. Haltrich, Zur Geschichte von Sachsisch-Regen seit den letzten hundert Jahren, în Archiv des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, vol II, Hermannstadt, 1858., p.302, nota nr. 39; D.-I. Rus, Evoluᘰia 
meᗰteᗰugurilor..., p. 337.
8 Document aflat la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, fond 1749 nr.1349, apud D.-I. Rus, Evoluᘰia 
meᗰteᗰugurilor..., p. 338.
9 J. Haltrich, op cit, p. 331, în anexူ, apud D.-I. Rus, Evoluᘰia meᗰteᗰugurilor..., p. 338.
10 Ibidem.
11 În original, este indicat termenul sူsesc “päkrôs”.
12 ***, Beiträge zur Kenntniß Sächsisch-Reens, Sibiu, 1870, p. , 90.
13 Ibidem, p. 170.
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Cu toate cူ la 1872 breasla tူbူcarilor este desfiiniᘰatူ ᗰi transformatူ în 
cooperaᘰie, obiceiurile ᗰi anumite tradiᘰii îᗰi continuူ existenᘰa ᗰi în perioada urmူtoare. 
Conform relatူrilor culese de cူtre noi de la unii contemporani, cum ar fi regretatul 
învူᘰူtor Horst Haltrich sau domnii Friedrich Schüller ᗰi Horst Nösner, toᘰi din Reghin, 
sau Friedrich Teutsch din Wels (Austria), Horst Schuller din Vöcklabruck (Austria) ᗰi 
Friedrich Oleinek din Schwanenstadt (Austria), tူbူcarii erau în numူr foarte mare în 
Reghinul interbelic, ei avându-ᗰi atelierele pe cursurile apelor care strူbat oraᗰul: pe 
Pârâul Trandafirilor, pe Canalul Morii, în locul „der große Ham” (pe actuala stradူ 
„Duzilor”, la locul numit în dialect „duid Mîresch”) sau în apropierea râului Mureᗰ.

Emigrarea saᗰilor din septembrie 1944 a dus la o plecare a acestor meᗰteᗰugari în 
spaᘰiul austriac sau al Germaniei Federale, unii dintre ei continuându-ᗰi cu succes 
merseria ᗰi în noile lor ᘰူri. Astfel, aflူm de Alfred Binder (poreclit acasူ „Baba”, sau 
„der kleine Originalbaba”) s-a stabilit în Bremen ᗰi a cumpူrat în localitူᘰile din jur toate 
fabricile de ᗰelူrie, pielူrie ᗰi curelူrie, numူrându-se astfel printre marii capitaliᗰti ai 
diasporei sူseᗰti transilvူnene14. Actualmente, dintre aceᗰti meᗰteᗰugari purtူtori ai 
tradiᘰiei vechi, mai trူieᗰte în localitatea Schwanenstadt domnul Wellmann, în vârstူ de 
85 de ani.

2. Ladူ de breasl ,ူ an 185015

Dimensiuni: L= 62,5 cm; l = 43,5 cm; H = 38 cm.
Este confecᘰionatူ din lemn de esenᘰူ tare, având formူ paralelipipedicူ, cu 

capacul drept. Ornamentaᘰia este realizatူ în tehnica intarsiei, motivele florale fiind 
aᗰezate în toate cele patru colᘰuri ale chenarelor de pe toate feᘰele lူzii. Piesa nu deᘰine 
nici un alt ornament sau vreun însemn de meᗰteᗰug ᗰi se aflူ într-o bunူ stare de 
conservare. (Fig.2.a)

  
14 D.-I. Rus Contribuᘰii la cunoaᗰterea emigraᘰiei saᗰilor reghineni în perioada anilor 1944-1964, Cluj-
Napoca, 2005, p. 137-138.
15 Muzeul Etnografic Reghin, Nr. Inv.4394
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Fig.2.a Lada de breaslူ de la 1850, vedere de ansamblu

Pe interiorul capacului se aflူ o inscripᘰie realizatူ în limba germanူ, cu litere 
majuscule latine de culoare maro închis cuprinsူ într-un chenar dreptunghiular de 
culoarea naturalူ a lemnului. Inscripᘰia ne informeazူ asupra componenᘰei conducerii 
breslei ca ᗰi a anului realizူrii ei – 1850 – fiind realizatူ pe cinci rânduri, astfel: 
MICAEL:SCHIFBAIMER / MICAEL:LEONHARDT / SAMUEL: SCHULLER / 
ZUNFT:VORSTEHER / 1850. Dupူ cum se poate observa, numူrul „1” din cifra „1850” 
este ornamentat, la fel litera „F” din primul nume, probabil pentru a o dubla. De 
asemenea, litera M este alipitူ de litera E. Se poate remarca apoi forma numelui 
MICAEL în loc de MICHAEL, ca ᗰi o formူ mai învechitူ a numelui de 
„SCHIFFBÄUMER“. Principalul motiv al acestor moduri de scriere pare sူ fie unul 
tehnic, generat de lipsa de spaᘰiu de scris.

Inscripᘰia nu ne informeazူ asupra poziᘰiei ierarhice a fiecူrui personaj, însူ 
aceasta se poate deduce din ordinea scrierii acestor nume. Astfel, traducerea ar trebui sူ 
însemne: MICHAEL SCHIFFBÄUMER / MICHAEL LEONHARDT / SAMUEL 
SCHULLER / STAROᗠTI DE BREASLဠ/ 1850. (Fig.2.b)

Fig.2. b. Inscripᘰia de pe capacul lူzii de la 1850

Interiorul lူzii prezintူ aceleaᗰi caracteristici ca ale majoritူᘰii pieselor de acest 
tip. În partea dreaptူ a acestuia se aflူ drei sertare confecᘰionate din furnir, primul fiind 
aᗰezat în partea superioarူ ᗰi ocupând întreaga suprafaᘰူ a acesteia, are deschiderea în 
sus; celelalte douူ, aᗰezate sub el, se deschid spre interiorul lူzii. (Fig.2.c)
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Fig.2.c. Interiorul lူzii de breaslူ de la 1850 

3. Ladူ de breasl ,ူ an 184016

Dimensiuni: L = 62 cm; l = 35 cm; H = 46 cm.
Este în formူ paralelipipedicူ, fiind confecᘰionatူ din lemn de esenᘰူ tare ᗰi 

sprijinindu-se pe patru picioare în formူ de semicerc. Pe capac se aflူ un sertar în formူ 
de trunchi de piramidူ care se deschidea în partea superioarူ prin tracᘰiune orizontalူ. 
Lada este vopsitူ în culoare maro închis, observându-se pe alocuri structura lemnului. 
Suprafaᘰa capacului este mai mare decât aceea a lူzii propriu-zise. Muchiile de la 
colᘰurile lူzii sunt rotunjite. (Fig.3.a)

Interiorul lူzii nu prezintူ particularitူᘰi deosebite. În partea dreaptူ se gူsesc 
douူ rânduri de sertare suprapuse, pe cel inferior fiind înscrisူ cifra „1840” cu vopsea de 
culoare roᗰie, stilizat. (fig.3.b) 

În partea din faᘰူ se aflူ o încuietoare simplူ. Pe interiorul capacului se afla 
mecanismul propriu-zis al încuietorii, realizatူ din fier forjat. Aceasta permitea o primူ 
deschidere prin capac, din sertarul de pe acesta, ceea ce crea o secretizare a 
mecanismului, iar a doua fiind prin partea din faᘰူ a lူzii. Pe lateral se aflူ mânerele de 
prindere din fier forjat.

Lada nu posedူ vreo inscripᘰie cu privire la componenᘰa conducerii breslei 
respective de la 1840 ᗰi nici vreun element care sူ permitူ o atribuire cူtre o instituᘰie. 
De aceea, nu este exclus ca ea sူ fi aparᘰinut vreunei frူᘰietူᘰi de calfe ori vecinူtူᘰi sau 
oricူrei alte asociaᘰii civile sau religioase care dorea sူ-ᗰi pူstreze actele comune în vreo 
astfel de ladူ.

  
16 Muzeul Etnografic Reghin, Nr. Inv. 6573
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Fig.3.a Ladူ de breaslူ de la 1840, vedere de ansamblu

Fig.3.b Ladူ de breaslူ de la 1840, vedere din interior
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Concluzii
Aceste lူzi aveau atât un rol profan, cât ᗰi un rol sacru. În primul caz, ele serveau 

la pူstrarea obiectelor de valoare ale breslei, precum acte de corespondenᘰူ sau cူrᘰi de 
cူlူtorie, bani, sigilii, registre, veselူ etc. Întrucât acestea constituiau întreaga avere 
internူ a breslei, lူziilor în care erau depuse aceste obiecte li se conferea un caracter 
sacru. Astfel, prezentarea lူzii în faᘰa întregii bresle se desfူᗰura în mod festiv, iar orice 
hotူrâre referitoare la instituᘰie se lua doar în timpul cât aceasta era deschisူ. Orice 
discuᘰie ulterioarူ sau posterioarူ era inutilူ ᗰi neavenitူ. În cazul scoaterii lူzii cu 
ocazia marilor sူrbူtori, sau a zilei breslei, ritualul se desfူᗰura cu lumânူri aprinse. 

Aᗰadar, lada era centrul întregii vieᘰi locale de breaslူ, era ceea ce se voia a fi 
prezentat, adicူ punctul cheie al tuturor adunူrilor de breaslူ. Pူstrarea lor se fူcea de 
obicei în casa starostelui, iar purtarea ei la festivitူᘰi, constituia de asemenea un ritual 
aparte, pူstrat în numeroase descrieri din Transilvania ᗰi chiar din Reghinul Sူsesc. 

Ca atare, lada mai avea ᗰi rolul ei special în cadrul celorlalte piese de mobilier ale 
breslei sau ale vieᘰii cotidiene. Dovada acestui fapt o face însူᗰi modul ei special de 
confecᘰionare: majoritatea lူzilor de breaslူ au douူ chei de deschidere, fiecare cheie 
revenind câte unui staroste; apoi, existူ numeroase sertare mai mult sau mai puᘰin 
secrete, care o deosebesc de celelalte piese de mobilier; ᗰi nu în ultimul rând, lemnul din 
care erau confecᘰionate (deja spre sfârᗰitul secolului al XVIII-lea ᗰi mai ales în secolul al 
XIX-lea aceste piese erau realizate din lemn de esenᘰူ tare) denotူ grija comandatorilor 
de a le diferenᘰia ᗰi evidenᘰia în cadrul mobilierului. 

Fineᘰea realizူrii pieselor descrise mai sus relevူ ᗰi dorinᘰa breslaᗰilor de a se 
prezenta cât mai bine în exterior, atât faᘰူ de alte grupe socio-profesionale cât ᗰi faᘰူ de 
societatea civilူ. Prestigiul creat în societatea urbanူ prin calitatea produselor ᗰi 
comportamentul membrilor, trebuia conformat ᗰi de calitatea mobilierului, ᗰi mai ales de 
cel sacru, centru al vieᘰii interne. Mai mult decât atât, durabilitatea ᗰi calitatea lူzii 
trebuia sူ se transmitူ ᗰi generaᘰiei care avea sarcina de a prelua nu doar obiectul 
propriu-zis, ci ᗰi calitatea ᗰi disciplina muncii, fူrူ a mai vorbi aici ᗰi de prestigiul 
grupului. 

Faptul cူ aceste piese nu constituiau un bun individual, ci unul comun, al unei 
instituᘰii elitare ᗰi exclusiviste, denotူ de asemenena grija comandatarilor pentru unitatea 
instituᘰiei. 

  Realizatorii acestor lူzi trebuie sူ fi fost meᗰterii breslei tâmplarilor din 
localitate, cel mai posibil ca ele sူ fi constituit o lucrare de capodoperူ de maistru. Alte 
pူrᘰi componente, precum încuietorile, balamalele ᗰi cheile, par sူ fi fost opera 
lူcူtuᗰilor. 

Aceeaᗰi meᗰteri sunt autorii stemei breslei de pe lada tူbူcarilor de la 1861. Se 
constatူ lipsa însemnelor de breaslူ pe ultimele lူzi de la 1840, respectiv 1850, ceea ce 
împiedicူ o atribuire a lor vreunei asociaᘰii. Este posibil ca alte elemente caracteristice sူ 
se fi pierdut de-a lungul timpului, datoritူ condiᘰiilor neadecvate de pူstrate de dinainte 
de a intra în colecᘰiile muzeului.  

Ambele inscripᘰii sunt realizate prin pictare în interiorul capacului. Ele ne 
informeazူ succint cu privire la data realizူrii lူzilor ᗰi a componenᘰei conducerii 
respectivelor bresle în anul înscris.
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ZUNFTLADEN IN DER SAMMLUNG DES ETNOGRAPHIS CHEN 
MUS EUMS VON SÄCHS IS CH-REGEN 

-Zusammenfassung-

Die Autoren beschreiben drei in den Sammlungen des Reener Museums 
aufbewahrten Zunfttruhen. Eine Zunftlade war eine Art von Kiste, Kasten, oder Truhe
aus Holz und/oder Eisen, die einer Handwerks-Zunft gehörte. Hierin wurden Siegel, alle 
wichtigen Dokumente (Zunftbücher, Urkunden mit Privilegien und dergleichen) und 
zumeist auch die Kasse der Zunft verwahrt. Sie war im allgemeinen mit mehreren 
Schlössern versehen, von deren verschiedenen Schlüsseln einer beim Zunftmeister, 
andere häufig beim Altgesellen, im Zunfthaus oder beim Magistrat verwahrt wurden. Ein 
Zugriff auf die Lade konnte so nur gemeinschaftlich erfolgen. Daher wurde sie 
gelegentlich auch zur Verwahrung von Wertgegenständen einzelner Zunftmitglieder 
benutzt. Sie war zumeist beim Zunftmeister deponiert und stellte ein wichtiges 
Instrument der handwerklichen Selbstverwaltung dar.

Die erste in dem Jahre 1861 datierte Lade gehörte der Sächsisch-Regener 
Gerberzunft. Ihre Form ist selten zu treffen. An der äußerlichen Wand befindet sich das 
Zunftwappen und an inneren Seite des Deckels ist eine Inschrift in deutscher Sprache.

Die Herkunft der zweite aus dem Jahre 1840 und dritte aus dem Jahre 1850 
datierte Lade ist unbekannt. 

Alle Laden sind aus Hartholz hergestellt. 
Diese Laden hatten eine brauchmäßige Stellung, wurden ferierlich 

herbeigeschafft, vor der versammelten Zunft aufgestellt und geöffnet, bei feierlichen 
Anlässen womöglich zwischen brennenden Lichtern. War die Lade geöffnet, dann mußte 
jeder Trunk unterbleiben, jedes unrechte Wort war streng verboten. Die Lade war, was 
immer man in ihr sehen wolte, so eigentlich der Mittelpunkt der jeweiligen örtlichen 
Vereinigung. Sie befand sich meist in der Behausung des Zunftmeisters und wurde zu 
feierlichen Gelegenheiten aus dessen Haus herbeigeschafft. Die Installierung eines neuen 
Zunftvorstandes wurde dadurch bildhaft dargetan, daß man die Lade von ihrer bisherigen 
Behausung in der neue trug. Der Ritus hieß auch direkt „Ladumtragen“ und ist vielfach in 
ganz Siebenürgen (auch in Sächsisch-Reen) bezeugt.

Diese Zunfttruhen, die also Behälter der Zunfturkunden, im weiteren auch 
Zunftkassen waren, haben ihrer Ausführung nach eine ganz besondere Stellung innerhalb 
des alten Möbels. Jedes Stück ist individuell angefertigt worden, daher weit weniger der 
Typenbildung unterworfen als das übrige Behältermöbel. Es ist anscheinend schon in 
spätmittelalterlichen Zeit, aber sicherlich in der Neuzeit so gut wie immer aus Hartholz 
hergestellt worden.   

Die „Lade“, wie man in der Zunftsprache sagte, und zwar auch dort wo die 
Mundart zur Truhe an sich nicht Lade, sondern Kiste oder Truhe zu sagen gewöhnt war, 
die „Lade“ war die absolute Mittelpunkt des Zunftbrauchtums, des Zunftrechts. 
Verhandelt konnte man nur vor „offener Lade“ werden. Jedes Schließen der „Lade“ 
bedeutete Unterbrechung der rechtskräftig werdenden Handlung.


